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Investigating variations of β-endorphin serum levels and
pain caused by primary dysmenorrhea following a course of
aerobic training with and without consumption of cumin
supplement
Mohadese Eidi Kakhki1, Mohammad Esmaeil Afzalpour2,
Nahid Ghanbarzadeh3, Ali Nadjafi Semnani4

Background and Aim: Dysmenorrhea or painful menstruation of the most common complaints of

the women's. Considering the effect of β-endorphin on reducing the pain of menstruation, the
purpose of this study was to investigate changes in β-endorphin and severity of primary
dysmenorrhea pain following aerobic exercise with and without consumption of cumin in nonathlete girls
Materials and Methods: In this Clinical randomized controlled trials, 26 girls with moderate to severe
dysmenorrhea were divided into two groups, A and B. Group A received cumin capsules in the first 3 days of
menstruation, while group B received placebo capsules. From the fourth day, both groups participated in 4
weeks of aerobic training and with the onset of the next period, exercises were stopped and the capsules were
transferred between the two groups. Measurement of β-endorphin was performed on the day 3 of the first and
next menstrual and measurement of pain intensity was performed before and after each intervention. For
statistical analysis, Dependent and independent two-sample t-test and Pearson correlation test were used.
Results: Aerobic exercises alone and in combination with cumin significantly increased β-endorphin
(P=0.003, P=0.009) and significantly decreased pain severity (P=0.009, P=0.04), However, there was no
significant change in these two variables after consumption of cumin (P=0.9, P=0.6).
Conclusion: Aerobic exercise results in the secretion of β-endorphin and may also be effective in reducing
the pain severity of menstrual. However, cumin did not have a significant effect on β-endorphin and pain
severity and it is likely to reduce the pain of menstruation through a mechanism independent of β -endorphin
secretion
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مقاله اصیل پژوهشی

بررسی تغییرات سطوح سرمی بتا -اندورفین و شدّت درد
ناشی از دیسمنوره اولیه متعاقب یک دوره تمرینات هوازی
با و بدون مصرف مکمّل زیره سبز
محدثه عیدی کاخکی ،1محمداسماعیل افضلپور ،2ناهید قنبرزاده ،3علی نجفی

سمنانی4

چکیده
زمینه و هدف :دیسمنوره یا قاعدگی دردناک ،از متداولترین شکایات زنان بهشمار میآید .با توجه به تأثیر بتا-اندورفین بر تقلیل درد
قاعدگی ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات بتا -اندورفین و شدّت درد دیسمنوره اولیه متعاقب تمرینات هوازی با و بدون مصرف
زیرهسبز در دختران غیر ورزشکار انجام شد.
روش تحقیق :در این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفیشده 26 ،دختر مبتال به دیسمنوره متوسط تا شدید ،در دو گروه  Aو
 Bتقسیم شدند .افراد گروه  3 ،Aروز اول قاعدگی ،کپسول زیره سبز و افراد گروه  Bکپسول دارونما مصرف کردند .از روز چهارم ،هر
دو گروه ،در  4هفته تمرین ایروبیک شرکت کرده و با شروع دوره بعدی ،تمرینات متوقف و کپسولها بین دو گروه جابهجا شد .اندازه
گیری بتا -اندورفین در روز  3قاعدگی اول و بعدی و اندازهگیری شدّت درد ،قبل و بعد از هر مداخله انجام شد .برای تجزیه و تحلیل
دادهها از آزمونهای تیتست دو نمونهای وابسته و مستقل و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
يافتهها :تمرینات ایروبیک بهتنهایی و همراه با مصرف زیره سبز ،موجب افزایش معنیدار بتا -اندورفین ( )P=0/009 ،P=0/003و
کاهش معنیدار شدّت درد ( )P=0/04 ،P=0/009شد؛ اما تغییر معنیداری پس از مصرف زیرهسبز مشاهده نگردید (.)P=0/9 ،P=0/6
نتیجهگیري :اجرای تمرین ایروبیک موجب ترشح بتا-اندورفین شده و احتماالً از همین طریق ،بر کاهش شدّت درد قاعدگی مؤثّر
است؛ اما مصرف زیره سبز بر سطوح بتا -اندورفین و شدّت درد تأثیر معنیداری ندارد و احتماالً از طریق ساز و کاری مستقل از ترشح
بتا -اندورفین ،موجب کاهش درد قاعدگی میشود.
واژههاي كلیدي :بتا -اندورفین ،شدّت درد ،تمرین هوازی ،زیره سبز ،دیسمنوره اولیه
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مقدمه
یکی از اختالالت شایع دستگاه تناسلی زنان ،اختالل
دیسمنوره 1است .کلمه «دیسمنوره» بهمعنی قاعدگی دردناک
بوده که در چرخه تخمکگذاری رخ میدهد؛ معموالً ماهیّت
انقباضی دارد و در طول  1تا  3روز اول دوره ،شدیدتر است
( .)1دیسمنوره ،به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم میشود.
دیسمنوره اولیه عبارت است از درد قاعدگی ،بدون بیماری
لگنی که معموالً  1تا  2سال پس از شروع قاعدگی ،هنگام
تخمکگذاری بروز میکند؛ در صورتی که نوع ثانویه ،به
قاعدگیهای دردناک توأم با بیماریهای زمینهای اطالق می
شود ( .)2عالئم همراه شامل :تهوع ،استفراغ ،از دست دادن
اشتها ،سردرد ،سرگیجه ،اسهال ،بیخوابی ،نگرانی ،افسردگی،
تحریکپذیری است و در موارد شدید ،سنکوپ یا غش نیز
گزارش شده است (.)1
شیوع دیسمنوره بین زنان از  45تا  95درصد در سنین
باروری متغیّر بوده و طبق گزارشها ،میزان شیوع دیسمنوره
اولیه با درد شدید « 50تا  90درصد» و با درد متوسط « 15تا
 33درصد» در زنان مبتال میباشد ( .)2باور بر این است که
عالئم دیسمنوره اولیه از باالرفتن غلظت پروستاگالندین
( (PGF2α)2 )PGF2αجدار داخلی رحم نشأت میگیرد .در
هنگام قاعدگی ،بهعلت تخریب سلولهای اندومتر جدار رحم
که محتوی پروستاگالندین میباشند ،میزان پروستاگالندین
درون رحم افزایش یافته و موجب انقباض عضالت ،کمخونی
موضعی و بروز درد میگردد (آنژین رحمی) .این کمخونی به
نوبه خود میتواند موجب تجمّع رادیکالهای آزاد و آسیب و
التهاب اندومتری شود ()3؛ عالوه بر این ،پژوهشگران عوامل
دیگری مانند :افزایش هورمون وازوپرسین ،سطح باالی مالون
دیآلدئید 3و اینترلوکین 6را در ایجاد درد ناشی از دیسمنوره
اولیه سهیم میدانند (.)3
دیسمنوره ،زندگی زنان را تهدید نمیکند ،ولی کیفیت
1

Dysmenorrhoea
Prostaglandin F2alpha
3
Malondialdehyde

محدثه عيدی کاخكي و همكاران

زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد و در مواردی سبب ناتوانی،
عدم کارآیی و یا غیبت از کار و مدرسه ،حداقل برای  3-4روز
در هر ماه میشود که برآورد ساالنه آن برای هر زن در سنین
باروری ،حدود  36-48روز خواهد بود .این روند ،تأثیرات
نامطلوبی بر چرخه اقتصادی داشته و موجب صرف
600میلیون ساعت کاری و 2میلیارد دالر ضرر اقتصادی
ساالنه ،در ایاالت متحده آمریکا میشود ( .)4بنابراین میتوان
گفت ،دیسمنوره اختاللی است که بهای سنگینی را هم بر
خود فرد و هم بر جامعه تحمیل میکند.
از جمله روشهای درمانی برای کاهش عالئم دیسمنوره،
درمانهای غیر دارویی مانند :کاهش مصرف نمک ،عدم
مصرف چربی حیوانی ،انجام فعالیت بدنی ،استفاده از طب
گیاهی و درمانهای دارویی مانند :استفاده از مسکن ضدّ
التهابی غیراستروئیدی ،داروهای مهارکننده پروستاگالندین و
قرصهای خوراکی جلوگیری از بارداری را میتوان نام برد.
استفاده از داروها و ترکیبات شیمیایی ،همیشه عوارض جانبی
ناخواستهای مانند :تهوع ،زخمهای گوارشی و  ...به دنبال دارد؛
از این رو ،استفاده از روشهای غیر دارویی با عوارض جانبی
کمتر که باعث فعالسازی گیرندههای مربوط به افیونها یا
مورفین درونزای بدن شوند ،موجب تعدیل بیضرر درد ناشی
از دیسمنوره اولیه میگردد؛ چرا که این مواد ،بهعنوان مسکن
داخلی بدن شناخته شده و یکی از نقشهای اصلی آنها،
تسکین درد است (.)5
از جمله روشهایی که در پژوهش حاضر مورد بررسی
قرار گرفت ،فعالیت جسمانی منظم و مصرف داروهای گیاهی
است .تمرینهای ورزشی به این ویژگی معروف هستند که
موجب آزادشدن هورمونهای اندورفین 4از مغز شده و به
موجب آن ،آستانه درد باال رفته و خلق و خو و رفتار آزمودنی
های تحت تمرین بهبود مییابد ( .)6اندورفینها ،هورونهای
شبهافیونی هستند که از هیپوفیز قدامی ترشح میشوند و از
مهمترین اعمال آنها ،تسکین درد است .بدن ،مواد شبه افیونی
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Endorphin
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دوره  ،25شماره  ،1بهار 1397
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گوناگونی تولید میکند که میتوان آنها را به سه نوع اصلی
بتا -اندورفین ،انکفالین و آلفا -اندورفین تقسیم کرد .مهمترین
این مواد ،بتا -اندورفین است که محصول جداشده از
پرواپیومالنوکورتین 1بوده و از نورونهای هیپوتاالموس در
طناب نخاعی مغز و غدّه هیپوفیز در خون آزاد میشود و در
پاسخ به ورزش ،استرس و شوک نیز ترشح آن افزایش می
یابد .بتا -اندورفین ،به سلولهای انتقالدهنده درد میچسبد و
سبب مسدودشدن عملکرد این سلولها شده و از این طریق
منجر به کاهش درد میگردد ( .)5ورزش منظم ،میتواند از
طریق بهبود جریان خون و افزایش ترشح اندروفینها که قوی
ترین مخدّرهای طبیعی بدن هستند ،سبب کاهش درد
دیسمنوره اولیه گردد .در همین راستا Emmanuel ،و
همکاران ( ،)2014تأثیر تمرینات هوازی بر بتا-اندورفین سرم
 30مرد جوان مبتال به دردهای نوروپاتیک را بررسی و
افزایش قابل توجه این هورمون را گزارش کردند (.)7
 Koseogluو همکاران ( )2003نیز بیان کردند که 6هفته
تمرین ایروبیک با شدّت 60درصد ضربان قلب ذخیره ،موجب
افزایش بتا -اندورفین خون و کاهش سردردهای مزمن می
گردد ( .)8با این حال ،نتایج برخی پژوهشها با مطالعات
عنوانشده همخوانی ندارند Bibi .و همکاران ( ،)2012پس از
مداخله تمرینی با شدت  55 – 70درصد ضربان قلب ذخیره،
تغییر معنیداری در سطح سرمی بتا -اندورفین مشاهده
نکردند؛ در حالی که درد آزمودنیها کاهش یافت (Pierce .)9
و همکاران ( )2012نیز متعاقب تمرینات مقاومتی ایزوتونیک
با شدّت 80درصد یک تکرار بیشینه ،تغییر قابل مالحظهای در
سطح بتا-اندورفین پالسما مشاهده نکردند (.)10
از سوی دیگر ،استفاده از فرآوردههای گیاهی و طب
سنتی در جهان روز به روز درحال افزایش است .یکی از
گیاهانی که در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار
گرفته ،زیره سبز با نام علمی  Cuminum Cyminumاست.
زیره سبز گیاهی یک ساله با بوی بسیار معطر ،قوی و مطبوع،

روش تحقیق
پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار
تصادفیشده میباشد 26 .نفر از دانشجویان دختر با میانگین
سنّی 18-25سال که بر اساس مقیاس سنجش بصری درد
 ،(VAS)2مبتال به دیسمنوره اولیه متوسط تا شدید بودند و
معیارهای ورود به مطالعه را داشتند ،با روش نمونهگیری در
دسترس وارد مطالعه شدند و بهصورت تصادفی در یکی از دو
گروه  Aو  Bقرار گرفتند .حجم نمونه بر اساس مطالعه رجبی
نایینی و همکاران ( )14بر اساس میانگین شدّت درد

1

2

Proopiomelanocortin

با طعم تند و کمی سوزاننده است .این گیاه بومی مصر بوده،
اما در نقاط مختلف ایران نیز یافت میشود .زیره سبز در
درمان بیماریهای مختلف مانند :تشنج ،صرع ،دیابت ،ضعف
اعصاب ،ترشحات زنانگی و قطع حالت قاعدگی حائز اهمیت
بوده و به وجودآمدن قاعدگی در هر دوره را تسریع میکند
( .)11زیره سبز دارای نوعی فیتواستروژن گیاهی است که
برای رفع اختالالت قاعدگی و تسکین درد مورد استفاده قرار
میگیرد و احتماالً از این طریق ،میتواند بر سطوح هورمون
بتا -اندورفین خون و شدت درد قاعدگی نیز تأثیرگذار باشد.
در همین زمینه Hajlaoui ،و همکاران ( )2010بیان داشتند
که عصاره زیره سبز میتواند برای درمان درد و نفخ متاثر از
قاعدگی مورد استفاده قرار گیرد ( Shirke .)12و همکاران
( )2008نیز نشان دادند که زیره سبز اثری مشابه استرادیول
دارد و در تنظیم اختالالت قاعدگی مؤّثر است (.)13
با توجه به شیوع فراوان قاعدگی دردناک ،در دسترس
بودن گیاه زیره سبز در ایران و تعداد کم تحقیقات و مطالعات
موجود در مورد نقش بتا-اندورفین در تعدیل شدت درد ناشی
از دیسمنوره ،مطالعه حاضر به بررسی تأثیر 4هفته تمرین
هوازی همراه با مصرف زیره سبز بر سطح سرمی بتا-
اندورفین و شدت درد ناشی از دیسمنوره اولیه در جامعه آماری
دختران ساکن خوابگاههای دانشجویی پرداخت.

Visual analog scale
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دیسمنوره قبل  5±2/32و بعد از  48ساعت درمان با زیره
سبز  2/48±1/75بر اساس فرمول مقایسه میانگینها در دو
گروه مستقل با اطمینان  %95و توان  ،%80تعداد  11نفر در
هر گروه محاسبه شد که با درنظر گرفتن احتمال ریزش،
درنهایت  13نفر در هر گروه قرار گرفتند .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :مجرّدبودن ،غیر ورزشکار بودن ،داشتن سیکل
منظم ماهانه (بیشتر از  21روز و کمتر از  35روز) و درد در
زمان قاعدگی بود.
برای کسب رضایت در راستای انجام تحقیق ،آگاهیهای
الزم در مورد چگونگی مراحل اجرای طرح ،به افراد مورد
مطالعه داده شد و فرم رضایتنامه آگاهانه در اختیار
شرکتکنندگان قرار گرفت .در مرحله بعد پرسشنامه حاوی
اطالعات فردی که شامل سؤاالتی درباره سن ،قد ،وزن ،سن
منارک ،1مصرف مسکن در حین دیسمنوره ،طول دوره
قاعدگی و  ...بود ،توسط شرکتکنندگان تکمیل گردید .برای
اندازهگیری شدّت درد نیز از مقیاس سنجش بصری درد
استفاده شد.
مقیاس سنجش بصری درد ،مقیاسی خطی به طول
10سانتیمتر است که از هر فرد خواسته میشود ،میزان درد
خود را از نقطه صفر (بدون درد) تا نقطه ( 10درد غیر قابل
تحمل) بر روی آن مشخص کند .در مطالعه حاضر ،کسانی که
بر اساس مقیاس بصری درد امتیاز  4تا  7گرفتند «دیسمنوره
متوسط» و کسانی که امتیاز بین  7تا  10کسب کردند ،به
عنوان «دیسمنوره شدید» در نظر گرفته شدند .اعتبار این
پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن نیز بر اساس
ضریب آلفای کرونباخ  0/91بهدست آمده است (.)14
با شروع دوره قاعدگی افراد مورد مطالعه ،افراد گروه A
در  3روز اول ،کپسول زیره سبز و افراد گروه  Bکپسول
دارونما مصرف کردند؛ سپس در روز سوم برای اندازهگیری
غلظت سرمی بتا-اندورفین به آزمایشگاه مراجعه نمودند .در
ادامه ،هر دو گروه از روز چهارم قاعدگی ،در 4هفته تمرینات
1

Monark
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ایروبیک شرکت داده شدند و با شروع دوره قاعدگی بعدی،
تمرینات متوقف و کپسولهای زیره سبز و دارونما بین دو
گروه  Aو  Bجابهجا و مجدّد در  3روز اول مصرف شد؛ سپس
برای دومین بار ،افراد مورد مطالعه در روز سوم ،برای اندازه
گیری غلظت سرمی بتا-اندورفین به آزمایشگاه مراجعه
نمودند .دانشجویان مورد مطالعه ،یک عدد کپسول 300میلی
گرمی زیره سبز را هر 8ساعت در طی 3روز اول مصرف
کردند (.)15
برنامه تمرینی نیز طی  4هفته ،هر هفته 4جلسه و هر
جلسه 45-60دقیقه با شدّت 60-75درصد حداکثر اکسیژن
مصرفی ،در طول یک چرخه قاعدگی تحت نظر کارشناس
رشته تربیت بدنی انجام شد ( .)16برنامه تمرینی شامل 5-10
دقیقه گرمکردن ،حرکات ورزشی شامل :حرکات زنجیرههای
ایروبیک ،حرکات کششی پیشرونده در ناحیه شکم ،لگن و
کشاله ران و درنهایت  5-10دقیقه سردکردن بود .برای
رعایت اصل اضافهبار ،با گذشت هر هفته (هر  4جلسه)
5دقیقه به مدّتزمان برنامه تمرینی و 5درصد به شدّت تمرین
اضافه میشد تا در آخرین جلسه هفته چهارم ،برنامه تمرینی
در طول 60دقیقه و با شدّت 75درصد حداکثر اکسیژن
2
مصرفی انجام شد .بدینمنظور از طریق معادله کاروونن
بر اساس ضربان قلب نشان یا نسبتی از ضربان قلب ذخیره،
شدّت تمرین تعیین و تنظیم شد .در این معادله ،حداکثر
ضربان قلب ،حاصل تفریق سن از عدد ثابت  220میباشد.
برای کنترل دقیق شدّت تمرین ،از ضربانسنج پوالر( 3ساخت
کشور فنالند) استفاده شد.
برای اندازهگیری غلظت سرمی بتا-اندورفین ،افراد هر دو
گروه در روز سوم قاعدگی اول و قاعدگی بعدی ،ساعت
10صبح بهصورت ناشتا به آزمایشگاه تشخیص طبی مراجعه
نمودند و 5سیسی خون از سیاهرگ بازویی آنها گرفته شد.
نمونهها بهمدّت 15دقیقه لخته و سپس با سرعت  3000دور
Karvonen
Polar

2
3
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بر دقیقه سانتریفیوژ شده و در دمای  -20درجه سانتیگراد
نگهداری شدند .غلظت سرمی بتا -اندورفین ،به روش االیزا و
با استفاده از کیت آزمایشگاهی شرکت اسپیروفارم
( )EASTBIOPHARM, CK-E10218ساخت کشور
آمریکا اندازهگیری شد .درجه حساسیّت کیت  2/59نانوگرم بر
لیتر و دقّت درونی آن  5نانوگرم بر لیتر بود.
برای ارزیابی شدّت درد نیز پرسشنامه سنجش بصری درد
در ابتدای شروع طرح برای یافتن افراد مبتال به دیسمنوره ،در
روز  3قاعدگی اول و در روز  3قاعدگی بعدی ،توسط
دانشجویان مورد مطالعه تکمیل شد .برای یکنواختنمودن
وضعیت تغذیهای ،از تمام دانشجویان مورد مطالعه خواسته شد
در طول دوره تحقیق از مصرف حبوبات ،ترشیجات ،لبنیات و
مواد کافئیندار از قبیل :چای ،قهوه و نوشابه ،خودداری و در
مصرف گوشت سفید ،میوه و سبزیجات اهتمام ورزند.
برآورد آماری دادهها با نسخه  20بسته آماری SPSS
انجام شد .برای تعیین نحوه توزیع طبیعی دادهها روی تمامی
گروهها ،از آزمون شاپیرو -ویلک استفاده شد که براساس این
آزمون ،توزیع متغیّرهای درد و بتااندورفین نرمال بودبنابراین
برای مقایسه میانگینها بین دو گروه ،از آزمون تیتست
مستقل و برای مقایسه میانگینها در هر گروه در زمانهای
مختلف ،از آزمون تیزوجی استفاده شد .تفاوت معنیداری داده
ها نیز در سطح  P>0/05مورد ارزیابی قرار گرفت .مقاله
حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد با کد اخالق
 Ir.Bums.REC.1396.67از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
و کد ثبت کارآزمایی بالینی به شماره
 IRCT20140519017756N41میباشد.

یافتهها
اطالعات توصیفی ویژگیهای آنتروپومتریکی و سن
منارک افراد شرکتکننده در مطالعه ،در جدول یک ارائه شده
است .بر اساس دادههای نشان داده شده در جدول ،دو گروه
 Aو  Bاز نظر سن ،قد ،وزن ،سن منارک و شاخص توده
بدنی اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند (.)P<0/05
برای بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو-
ویلک استفاده و معین شد تمامی دادهها نرمال بودند .در
جدول  2تغییرات درونگروهی و بینگروهی سطح سرمی بتا-
اندورفین و شدت درد دیسمنوره ارائه شده است .گروه  Aابتدا
با مصرف کپسول زیره سبز ،تمرینات ورزشی و سپس کپسول
دارونما و گروه  ،Bابتدا با مصرف کپسول دارونما ،تمرین
ورزشی و سپس کپسول زیره سبز ،از شروع قاعدگی اول تا
روز سوم قاعدگی بعدی ،تحت آزمایش قرار گرفتند .بررسی
تغییرات درونگروهی و بینگروهی نشان داد که زیره سبز،
تأثیر معنیداری بر افزایش سطح سرمی بتا -اندورفین و شدت
درد دیسمنوره نداشت؛ در حالی که تمرین ورزشی و تمرین
همراه با مصرف زیره سبز ،در مقایسه با دارونما بهطور معنی
داری ترشح بتا -اندورفین را افزایش و شدّت درد دیسمنوره
اولیه را کاهش داد.
ارتباط میان سطح سرمی بتا -اندورفین و شدت درد ناشی
از دیسمنوره اولیه نیز با استفاده از آزمون پیرسون تعیین شد.
با توجه به نتایج آزمون ،ضریب همبستگی ( -0/513 )rدر
سطح معنیداری ( 0/007 )Pبهدست آمد که مبیّن ارتباط
معکوس و معنیدار بین میزان هورمون بتا -اندورفین و شدّت
درد بود.

جدول  -1ويژگیهاي آنتروپومتريکی و سن منارک افراد مورد مطالعه
متغیّر

سن(سال)
وزن (کیلوگرم)
قد (سانتیمتر)
سن منارک(سال)
( BMIکیلوگرم/مترمربع)

گروه
گروه A

گروه B

20/46±1/51
54/92±6/67
163/85±4/86
12/61±1/6
20/44±2/186

20/62±1/85
52/53±7/17
164/49±5/5
13/38±1/71
19/33±2/150

تیمستقل

-0/23
0/87
-0/41
-1/18
0/32

سطح معنی
داري

0/81
0/38
0/68
0/24
0/43
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تغييرات سطوح سرمي بتا -اندورفين و شدّت درد ناشي از ديسمنوره اوليه متعاقب يک دوره ...

جدول  -2تغییرات بتا -اندورفین و شدت درد به دنبال تمرين هوازي با و بدون مکمل زيره سبز
بتا-اندورفین()ng/l
میانگین±انحراف معیار

گروه

شدت درد ()cm
تیزوجی

(Aزیره سبز)
203/318±38/5945
(Bدارونما)
201/743±23/8814
*269/325±76/6937
(Aتمرین +دارونما)
(Bدارونما)
201/743±23/8814
*253/486±53/9982
(Bتمرین+زیره سبز)
(Bدارونما)
201/743±23/8814
* تفاوت معنی دار در مقایسه با گروه دارونما

سطح
معنیداري

0/12

0/9

3/03

0/009

3/76

0/003

میانگین±انحرافمعیار

7/46±1/96
7/15±1/74
*5/57±2/08
7/15±1/74
*5/96±1/67
7/15±1/74

تیزوجی

سطح معنی
داري

0/42

0/67

-2/09

0/04

3/12

0/009

جدول  -3مقايسه میانگین بتا-اندورفین در گروههاي مورد مطالعه
*گروه A

**گروه B

انحرافمعیار±میانگین

انحرافمعیار±میانگین

روز سوم قاعدگی اول

203/31±38/59

201/74±23/88

روز سوم قاعدگی دوم

269/32±76/69

253/48±53/99

t=3/2

t=3/7

P=0/003

P=0/007

زمان

نتایج آزمون تیزوجی

*گروه  :Aزیره سبز-تمرین –دارونما

نتايج آزمون تیمستقل
t=0/12
P=0/90
t=0/60
P=0/54

---

**گروه  :Bدارونما-تمرین -زیره سبز

جدول  -4مقايسه میانگین شدت درد در گروههاي مورد مطالعه
*گروه A

**گروه B

انحرافمعیار±میانگین

انحرافمعیار±میانگین

روز سوم قاعدگی اول

7/46±1/96

7/15±1/74

روز سوم قاعدگی دوم

5/57±2/08

5/96±1/67

t=4/52

t=3/12

P=0/001

P=0/009

زمان

نتایج آزمون تیزوجی

*گروه  :Aزیره سبز-تمرین –دارونما

نتايج آزمون تیمستقل
t=0/42
P=0/67
t=0/51
P=0/60

---

**گروه  :Bدارونما-تمرین -زیره سبز

معنیداری بهدست آمد .نتایج مطالعه  Emmanuelو
بحث
بر اساس نتایج مطالعه حاضر 4 ،هفته تمرین ایروبیک ،به همکاران ( Köseoglu ،)2014و همکاران ( )2003و جمالی
طور قابل توجهی ترشح هورمون بتا -اندورفین در دختران و همکاران ( )1393با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد (،7
مبتال به دیسمنوره را تا 33درصد افزایش و شدّت درد  .)18 ،8اما نتایج ضد و نقیضی نیز به چشم میخورد؛ برای
دیسمنوره را تا 17درصد کاهش داد؛ همچنین ،بین میزان بتا -مثال  Bibiو همکاران ( ،)2012طی  12هفته تمرین هوازی،
اندورفین و درد ناشی از دیسمنوره اولیه ارتباط معکوس و هر هفته 3جلسه ،هر جلسه 20دقیقه با شدّت  55-70درصد
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ضربان قلب ذخیره ،تغییر معنیداری در سطح سرمی بتا-
اندورفین گزارش نکردند .تفاوت شدّت ،مدت و تعداد جلسات
تمرینی این مطالعه با تحقیق پیشرو میتواند از دالیل
ناهمسویی نتایج محسوب گردد ( Pierce .)9و همکاران
( )2012نیز متعاقب یک دوره تمرینات مقاومتی ایزوتونیک با
شدّت 80درصد یک تکرار بیشینه ،تغییر قابل مالحظهای در
سطح بتا -اندورفین پالسما مشاهده نکردند که شدّت و نوع
مداخله تمرینی با مطالعه حاضر متفاوت بود (.)10
تحقیقات اخیر حاکی از آن است که انواع مختلف تمرین،
ممکن است آثار متفاوتی بر الگوی آزادشدن هورمون بتا-
اندورفین ظاهر سازند .مطالعات نشان دادهاند که فعالیتهای
شدید و کوتاهمدت مانند دوی سرعت یا شنا و فعالیتهای
هوازی و طوالنیمدت ،هر دو باعث افزایش سطح بتا-
اندورفین خون میشوند .عالوه بر نوع فعالیت ،شدّت فعالیت
هم از عوامل اثرگذار بر ترشح هورمون است؛ به نحوی که
زمانی ترشح بتا -اندورفین در خون باال میرود که شدّت
فعالیت ورزشی به آستانه الزم برای این افزایش برسد (بیشتر
از 70درصد حداکثر اکسیژن مصرفی)( .)19فعالیتهای
ورزشی ،میزان هورمون پروژسترون را افزایش میدهد.
افزایش پروژسترون تا حدی از تجمع پروستاگالندینها که از
عوامل اصلی انقباضهای رحمی شناخته شدهاند ،جلوگیری
کرده و از این طریق احتماالً شدّت درد قاعدگی را کاهش می
دهد ( .)20از طرفی ،در اثر فعالیتهای ورزشی هوازی و
بلندمدت ،غده آدرنال دچار هایپرتروفی 1شده و با ادامه
فعالیت ،هیپوتاالموس بهسرعت فعال میشود و هورمون
کورتیکولیبرین 2ترشح میکند که از آنجا بهطور مستقیم به
هیپوفیز ریخته و درنهایت موجب ترشح آدرنوکورتیکوتروپین
( )ACTHاز هیپوفیز میگردد .از آنجایی که هورمون
آدرنوکورتیکوتروپین از پیشسازهای مشابه هورمون بتا-
اندورفین است ،ترشح بتا -اندورفین نیز رخ میدهد ( .)21در
Hypertrophy
Corticoliburine

1
2

این زمینه David ،و همکاران ( ،)2013تغییرات سطوح بتا-
اندورفین و  ACTHرا قبل و بعد از  4ساعت پیادهروی
بررسی و مشاهده کردند که مقدار سطوح پالسمایی بتا-
اندورفین و  ACTHبعد از تمرین 2/8 ،و  3/5برابر افزایش
پیدا کرد؛ همچنین ارتباط مثبتی بین بتا -اندورفین و ACTH
که بیانگر فشار تمرین در افزایش سطوح پالسمایی بتا-
اندورفین است ،به دست آمد ( .)22بهطور کلی ،کاهش بتا-
اندورفین قبل از تخمکگذاری ،با عالئم دیسمنوره در ارتباط
است؛ بنابراین افزایش سطح بتا -اندورفین ،با کاهش عالئم
دیسمنوره سبب کاهش شدّت درد و تعدیل درد دیسمنوره می
گردد ( .)23فعالیت بدنی سبب افزایش سطوح بتا-اندورفین از
 2تا  5برابر سطوح استراحتی میشود .در این زمینه ،گامیت و
همکاران ( )2014بیان داشتند که ظرف 35ثانیه پس از اجرای
ورزش ،میزان بتا -اندورفین افزایش مییابد و نیمه عمر آن،
 22±1/7دقیقه است ( .)24از مؤثرترین داروهای کاهنده درد
برای تسکین ،مورفینها هستند .مورفین و پپتیدهای اُپیوئیدی
از طریق دو ساز و کار مهار پیشسیناپسی و پسسیناپسی،
انتقال پیام درد را تنظیم میکنند .فعالشدن گیرنده  µبهعنوان
یکی از گیرندههای اپیوئیدی که نقش اصلی در آثار ضدّ درد
دارد ،موجب افزایش هدایت پتاسیم و هیپرپالریزهشدن نورون
های مرکزی و فیبرهای آوران میشود .حال زمانی که سطح
سرمی بتا -اندورفین تحت شرایطی مانند تنش و استرس
ناشی از ورزش افزایش یابد ،انتظار میرود از طریق گیرنده
های خود بتواند آثار ضدّ درد خود را اعمال نماید (.)25
در مطالعه حاضر ،تأثیر مصرف کپسولهای 300میلی
گرمی زیره سبز بر سطح سرمی بتا -اندورفین و شدّت درد
دیسمنوره نیز بررسی شد .در اثر مصرف کپسول 300میلی
گرمی زیره سبز در 3روز نخست قاعدگی ،تأثیر معنیداری بر
سطح سرمی هورمون و شدّت درد مشاهده نشد؛ اما در ترکیب
تمرین هوازی همراه با مصرف زیره سبز بهعنوان دو روش
درمانی به دلیل تأثیرگذاری بیشتر ،سطح سرمی بتا -اندورفین
بهطور معنیداری افزایش و شدّت درد کاهش یافت .با وجود
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جستجوهای فراوان ،گزارشی در مورد اثر زیره سبز و تأثیر
همزمان تمرین ورزشی و مصرف زیره سبز بر سطح سرمی
بتا -اندورفین بهدست نیامد؛ اما صادقمقدم و همکاران
( ،)2004کاهش شدت درد دیسمنوره در اثر مصرف کپسول
 300میلیگرمی زیره سبز ،هر 8ساعت در 3روز نخست
قاعدگی ،مشاهده کردند ( .)16پازوکی و همکاران ( )2016نیز
کاهش شدّت عالیم سندرم پیش قاعدگی در اثر مصرف
داروی گیاهی رازیانه بههمراه 8هفته تمرین ایروبیک را
گزارش کردند ( .)26مطالعات نشان دادهاند که در میان
ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس زیره سبز ،نوعی ترپن 1به
نام کارون 2یا میرسن ،3لیمونن 4و آلفا 5و بتاپینن 6دیده میشود
که آلفا و بتا پینن آن خاصیت ضدّ التهابی داشته و کارون و
لیمونن نیز ،با اثرات ناشی از پروستاگالندینها مقابله میکنند.
از سوی دیگر ،مواد مؤثّره موجود در زیره سبز با بلوکهکردن
کانالهای کلسیمی ،مانع انقباضات رحمی شده و موجب اثرات
ضدّ انقباض در عضالت رحمی میگردند (.)27
در مطالعه حاضر احتماالً دوز مصرفی زیره سبز ،مدت
زمان و شکل مصرفی زیره سبز و تعداد افراد مورد مطالعه
موجب عدم تأثیرگذاری آن بر بتا -اندورفین و شدت درد شده
است .البته این فرضیه نیز احتمال دارد که زیره سبز بر خالف
تمرینات ورزشی ،از طریق سازوکارهای دیگر و نه از طریق
تأثیر بر روی هورمون بتا -اندورفین ،درد قاعدگی را بهبود می
بخشد .بنابراین با توجه به اینکه سطوح سرمی بتا -اندورفین
و شدت درد دیسمنوره در پاسخ به انجام تمرین ورزشی با
مصرف زیره سبز در مقایسه با گروه دارونما ،بهترتیب افزایش
معنیدار و کاهش معنیداری نشان دادند ،میتوان گفت
تغییرات رخ داده احتماالً بیشتر مربوط به انجام تمرین ورزشی
و نه مصرف زیره سبز بوده است؛ زیرا در گروهی که فقط
1

Terpen
Karven
3
Myrcene
4
Limonen
5
α- Pinene
6
β- Pinene
2

18

محدثه عيدی کاخكي و همكاران

مکمل زیره سبز مصرف کردند ،تغییر معنیداری در سطح
سرمی بتا -اندورفین و شدت درد دیده نشد .بنابراین احتماالً
بتوان تمرین ورزشی را بهعنوان یک راهکار درمانی مؤثّرتر و
ماندگارتر از مصرف زیره سبز برای کاهش دردهای قاعدگی،
توصیه نمود.
نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدست آمده ،اجرای تمرین هوازی به
تنهایی و همراه با مصرف زیره سبز از طریق افزایش سطوح
سرمی بتا -اندورفین ،بهعنوان یک روش درمانی مفید در
جهت کاهش شدّت درد ناشی از دیسمنوره اولیه در دختران
محسوب میگردد .زیره سبز بهتنهایی تأثیر معنیداری بر
سطوح سرمی بتا -اندورفین و شدت درد ناشی از دیسمنوره
اولیه نداشت و با وجود اینکه مطالعات ،کاهش دردهای
قاعدگی در اثر مصرف زیره سبز را گزارش کردهاند ،احتماالً
تأثیرگذاری آن بر درد قاعدگی ،مستقل از ترشح بتا -اندورفین
میباشد.
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